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Prehľad 
 
Malígna hyperpyrexia (MH) je farmakogenetická porucha kostrového svalstva, ktorá sa prejaví ako 
hypermetabolický stav vyvolaný prchavými anestetikami akými sú halotan, sevofluran, desfluran 
a depolarizujúcim svalovým relaxanciom sukcinylcholínom. Zriedkavo ju u ľudí môže vyvolať aj stres 
v zmysle nadmernej fyzickej aktivity a horúčava. Incidencia MH sa pohybuje v rozmedzí 1:5,000 až 
1:50,000-100,000 anestézií. Avšak prevalencia genetickej abnormality môže byť prítomná až u 1:3,000 
jedincov. MH postihuje ľudí, niektoré druhy ošípaných, psov, kone a pravdepodobne aj iné zvieratá. 
Najšpecifickejším včasným diagnostickým kľúčom je elevácia vydychovaného oxidu uhličitého. K typickým 
znakom MH patrí hypertermia, tachykardia, tachypnoe, zvýšená tvorba CO2, zvýšená spotreba kyslíka, 
acidóza, stuhnutie svalov a rabdomyolýza, ktoré sú následkom hypermetabolickej odpovede. Dedičnosť 
syndrómu u ľudí má autozómovo dominantný charakter. Patofyziologické zmeny pri MH vznikajú kvôli 
nekontrolovateľnému vzostupu sarkoplazmatického kalcia, ktorý spúšťa biochemické procesy spojené 
s aktiváciou svalov. Deplécia ATP vedie k poruche integrity sarkoplazmatickej membrány a ústi do 
hyperkalémie a rabdomyolýzy. Vo väčšine prípadov je syndróm spôsobený poruchou v ryanodínovom 
receptore. V géne RYR-1 (lokalizovaný na chromozóme 19q13.1) bolo identifikovaných vyše 90 mutácií, 
z toho najmenej 25 je kauzálnych pre vznik MH. Diagnostika sa opiera o posúdenie vzniku kontraktúr 
pôsobením halotanu, kofeínu a iných látok v bioptovanom svale v in vitro podmienkach. Objasnenie 
genetických zmien viedla, zatiaľ v obmedzenom rozsahu, k zavedeniu genetického testovania citlivosti na 
vznik MH. Ak sa zvýši citlivosť genetického testu, molekulová genetika bude užitočným prostriedkom 
iedentifikácie rizikových jedincov. Dantrolen je špecifickým antagonistom patofyziologických zmien pri MH 
a mal by byť dostupný všade, kde sa vykonáva celková anestéza. Syndróm má v prípade neliečenia 
fatálne následky, ale vďaka dramatickému pokroku v pochopení jeho klinickej manifestácie 
a patofyziológie, klesla mortalita MH z 80% spred 30 rokov na menej ako 5% v súčasnosti. 
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